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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh Perputaran Piutang, Persediaan dan Profit 

Margin terhadap rentabilitas ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

1. Perputaran piutang berpengaruh positif terhadap rentabilitas ekonomi. Hal ini 

dibuktikan dengan koefisien regresi variabel perputaran piutang sebesar 0,001 

dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil penelitian ini menunjukkan 

perputaran piutang yang tinggi berarti pengembalian dana yang tertanam 

dalam piutang berlangsung secara cepat sehingga resiko kerugian piutang 

dapat diminimalkan, berarti tingginya laba akan menaikkan tingkat rentabilitas 

ekonomi.. Meningkatnya laba yang disebabkan perusahaan mampu mengelola 

aktiva atau modal secara efisien yang mengakibatkan semakin besar 

rentabilitas  yang akan diperoleh, sehingga meningkatkan minat investor 

dalam menanamkan dananya dalam perusahaan. Hasil penelitian ini mampu 

menjelaskan teori sinyal. Karena laporan keuangan yang mencerminkan 

kinerja baik merupakan signal atau tanda bahwa perusahaan telah beroperasi 

dengan baik 

2. Perputaran Persediaan berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi secara 

parsial. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi variabel persediaan 

sebesar 0,001. dan nilai signifikansi sebesar 0,006. maka variabel Perputaran 

Persediaan berpengaruh signifikan terhadap Rentabilitas Ekonomi dengan 

nilai thitung (3,980) < ttabel (1,670) dan  nilai signifikan (0,001) < 0.05. Hasil 
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penelitian ini menunjukkan tingkat perputaran persediaan yang tinggi artinya 

terjadi peningkatan penjualan. sehingga dapat mengakibatkan penekanan pada 

biaya atau resiko yang ditanggung dan menghasilkan volume penjualan yang 

tinggi. Akibatnya, laba yang diterima akan mengalami kenaikan, dan akan  

meningkatkan rentabilitas ekonomi. Semakin besar tingkat perputaran 

persediaan maka semakin cepat kembalinya dana yang tertanam pada 

persediaan. Maka hasil penelitian ini mampu menjelaskan teori sinyal karena 

laporan keuangan yang mencerminkan kinerja baik merupakan signal atau 

tanda bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik berkaitan dengan 

peningkatan laba yang diterima dalam penelitian ini yang akan menaikan 

rentabilitas ekonomi. 

3. Profit Margin tidak berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi. Hal ini 

dibuktikan dengan dengan nilai thitung (0,807) < ttabel (1,670) dan nilai 

signifikan (0,423) > 0.05.  Artinya, besar kecilnya nilai profit margin dapat 

mempengaruhi besar kecilnya nilai rentabilitas ekonomi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan terjadi kemungkinan bahwa tingkat keuntungan yang dapat 

dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualannya rendah karena 

tingkat keberhasilan kegiatan pembelian, produksi, dan penjualan dalam 

mempengaruhi perubahan laba usaha perusahaan dari tahun ke tahun pada 

periode penelitian ini rendah. Sehingga menurunkan tingkat laba yang 

diterima. Hasil penelitian ini belum mampu menjelaskan teori sinyal. Karena 

perusahaan belum berhasil memberikan kinerja baik yang merupakan signal 

atau tanda bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik dengan 
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mencerminkan peningkatan laba yang diterima dalam penelitian ini karena 

hasil penelitian ini menunjukkan menurunnya rentabilitas ekonomi.  

4. Secara simultan variabel Perputaran Piutang, Persediaan dan Profit Margin 

berpengaruh positif terhadap rentabilitas Hal ini dapat dilihat melalui Fhitung > 

F tabel  atau 15,053 > 2,75 dan berdasarkan tabel diperoleh 0,000 < 0,05, hal ini 

menunjukan bahwa secara simultan variabel Perputaran Piutang, Persediaan 

dan Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas ekonomi. 

Besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel independen dalam penelitian 

ini Perputaran Piutang, Persediaan dan Profit Margin terhadap rentabilitas 

ekonomi adalah sebesar 43,38%. Sedangkan sisanya 56,62% adalah 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.   

5.2  Keterbatasan Penelitian 

 Adapun keterbatasan penelitian ini adalah: 

1. Sampel yang digunakan pada penelitian ini tergantung pada kelengkapan 

dan tersedianya akun-akun pada laporan keuangan tahun 2013-2015, 

namun ada beberapa perusahaan yang sulit didapatkan laporan 

keuangannya. 

2. Penelitian ini hanya terbatas pada variabel perputaran piutang, persediaan 

dan profit margin tetapi tidak meneliti faktor lain yang dapat 

mempengaruhi rentabilitas ekonomi. 
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5.3  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan beberapa 

saran baik untuk peneliti, pihak perbankan, yaitu: 

1. Bagi peneliti selanjutnya tidak hanya perputaran piutang, persediaam 

dan profit margin saja sebagai variabel independennya, tetapi juga 

dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi 

rentabilitas ekonomi, seperti volume penjualan dan tingkat perputaran 

kas. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperpanjang periode 

pengamatan dan juga menambah jumlah sampel sehingga dapat 

memungkinkan mengambil kesimpulan yang lebih baik. 

3. Bagi emiten yang terdaftar di BEI, sesuai dengan hasil penelitian ini 

maka perusahaan sebaiknya meningkatkan profit margin agar 

rentabilitas ekonomi perusahaan mengalami peningkatan pula 

 


